
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – HISTÓRIA 

 
AULAS DA SEMANA DE 01/06/2020 A 05/06/2020 

 
Professoras: Thainá e Liliana 
 
Área do conhecimento: História 

 
Conteúdos: O registro da viagem de Cabral. 
 
 

 
Videoaulas: Correção dos exercícios 
Link:  
https://drive.google.com/file/d/1E4vtJ6Z1UbYimngds-LVfDjSgQsKh2CF/view?usp=sharing 
 
 
Vídeos complementares: Não há. 
 

 

Atividades: 
- Correção dos exercícios de revisão dado em 28/05/2020. 
Link: https://drive.google.com/file/d/1bFiCsPkN-Rd_Zi6T8414IfUETTsOJv8_/view?usp=sharing 
 
 
 
 - Livro: Páginas 105 a 107.O registro da viagem de Cabral. 
 
Recursos para as aulas: Livro didático, lápis, lápis de colorir, giz de cera e borracha. 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º ANO A: 08h30min às 09h20min. 

Habilidades: 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no 

espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos 

dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e 

do pastoreio, criação da indústria etc.). 

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das 

pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

 

https://drive.google.com/file/d/1E4vtJ6Z1UbYimngds-LVfDjSgQsKh2CF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bFiCsPkN-Rd_Zi6T8414IfUETTsOJv8_/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
4º ANO B: 09h30 às 10h30min. 
 
  
 
4º ANO C: 13h30min às 14h20min. 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações: Realize a leitura das páginas 105 e 106 com atenção. Grife o “Você sabia?” da 
página 106.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
 
 
Bons estudos!!! 
 
ANEXO 1   
 

 
                               
 
 
 

CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
 

1. Complete:  
As Grandes navegações é o nome dado às viagens que tiveram início no final do século XV e 
continuaram até o século XVI.  
 

2.  Escreva os 4 motivos que levavam os europeus a realizarem as Grandes Navegações.  
 
 a) Descobrir novas terras nas quais pudessem explorar as riquezas minerais.  
 b) Encontrar um novo caminho para às índias Orientais para realizar o comercio de 
especiarias. 
 c) Interesse de catequização da Igreja Católica. 
 d) Ampliar seus domínios, governando outras terras. 
 
 

3.  Qual era a missão de Bartolomeu Dias ao realizar suas navegações? 
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R: Bartolomeu Dias tinhas a missão de explorar o litoral africanos e, com suas 

caravelas, encontrar uma nova rota para as Índias. 

 

4. Escreva qual foi a descoberta de Vasco da Gama durante as navegações. 

 

R:  Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. 

 

5. Através de suas navegações, o que Cristóvão Colombo queria provar? 

 

R: Cristóvão Colombo queria provar que a Terra era esférica. 

 

6. O nome do nosso continente foi dado em referência a qual navegador? 

 

R: O nome “América”, tem origem do nome de outro navegador, Américo 

Vespúcio. 

 

7. Coloque ( V ) para as alternativas verdadeiras ou ( F ) para as alternativas falsas.  

 
 (  F  ) A vida dos marinheiros durante as navegações era muito boa. Os navios eram 
espaçosos, confortáveis e não existia risco de contrair doenças.  
 (  V  ) Depois de algumas semanas no mar, as gengivas inchavam e começavam a 
apodrecer e isto era a principal causa de mortes, além dos naufrágios.  
 (  F  ) A alimentação era muito boa, sempre comiam alimentos frescos e carnes em 
todas as refeições, pois criavam animais dentro dos navios.  
 (  V  ) A má conservação dos alimentos era um problema grave e com isso a comida 
apodrecia rapidamente.  
 

  
8. Explique o que era o Tratado de Tordesilhas.  

 

R: O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado pelos portugueses e 

espanhóis para dividir as novas terras descobertas. 

 

9. Quem ficou com a maior porção de terras? 

 

R: Espanha. 

 

10. Faça um desenho ou recorte e cole uma imagem que represente o Tratado de 

Tordesilhas.  

 

Ilustração pessoal do aluno. 

 


